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Amerikos lakūnė perskrido Atlantiką
VOKIETIJA ŠIANDIEN TURI APIE G 

MILUONUSBEDARBIŲ
Austrijoj sudarytas naujas ministerių kabinetas.

Europoje iškyla nauja kapitalistinė sistema. 
Kubos prezidents kovoja prieš savo priešus. 

PERSKRIDO ATLANTIKĄ NEDARBAS VOKIETIJOJ

CULMORE, Ulster, Airija, j BERLYNAS, egg. 22. —
geg. 21. — Iš J. Valstybių lė-, Šiandien Vokietija turi apie Į 
ktuvu šiandien po pietų čia 5,900,(Xy) bedarbių. Ateinam*
atskrido Amerikos lakūnė A- 
melia Earhart Putnam, kuri

čiais metais jų šelpimui vals- j 
tvbė turės išleisti apie 750 ini-1

vienų viena perskrido Atlan-, lijonų dolerių, šis fondas tu
liko vandenyną. I rėš būt sudarytas skirtais

O šiandien suėjo lygiai pen- į 8Pecialiai» mokesčiais, 
keri metai, kaip pulk. Lind-

Baigiami statyti nepaprasti namai Chicagos pasaulio parodai 1933 metais.

AŠTUONLŽMONĖS JJ 
PASEKĖ

ŠEN. GLENN’AS BARA 
KONGRESĄ

PIRMAS MILIJONINKAS
I _________________

Didelis surpraizas! Stancikas “Draugo” vajuje 
patapo pirmas milijoninkas. Gubysta triuš
kina Rašinskienės poziciją. Rašinskienė ta
čiau nenusimena. Ji ruošias smarkiai atakai 
prieš Gubystą ir Stanciką. Gilienė vejasi Sta
niulį, Pabijonaitis — Valančiu, Rovaitienė — 
Vaičekauska

MILIJONINKAS
I

DĖMESIO!

bergh’as pirmutinis perskrido 
Atlantiką.

Lakūnė Putnam buvo pasi
ryžusi be sustojimo pasiekti

NAUJAS MINISTERIŲ 
KABINETAS

CHICAGO JE 'v.

SEATLLE, Wash., geg. 21. į AVASHINGTON, geg. 21.-
VIENNA, geg. 22. — Aus- —- Buvusia šiame mieste epis-'Sen. Glenn’as iš Ulinots’o MOTERIMS PASISEKIMAI 

Paryžių. Bet susidūrė su ne-drUa susilaukė naujo ministe- kopalų pryčeris dr. J. A. Sta r,ate kalbėdamas barė kongre-! 
nugalimomis kliūtimis ir Airi-!111? kabineto. Jo priešaky yra unton’as anais- metais perėjo
joj nusileido. Iš čia skris į 
Pafyžių.

Vincas Stancikas

NAUJA KAPITALISTINĖ 
SISTEMA

Visi, kurie yra iš adminis-j 
tracijos paėmę tikietų knygų- 
tęs, prašomi — parduotas ar 
neparduotas — būtinai grąži
nti ateinančią savaitę. Kad 
administracija nebūtų išsyk 
užversta vežimu darbo, nelau
kite paskutinės dienos, kurią; 
gali tekti ilgai laukti atsiskai
tymo eilės. Visos knygutės tu
ri būti sugrąžintos ligi šešta
dienio, gegužės 28 d.

3 praėjusi —_------ - --------:.—
Air > • i- p » ,, • * I arčiau vajaus pabaiga,sa u? io neveikimą krašto o-c 1 omen s Orgamzation for sestadienj “Draugo” vajaus' , .są uz jo nevemimą Krašto gi-, ...... nzJ.nn to Giliene daros energingesne.

rovei. Sakė, kad kongresas, Plational Prohibition Reform konteste laimėjęs 1,(XXJ,11X>kancleris Englebertas Dollfu- katalikybėn. Jis yra ėjęs au-
ss’as, socialis krikščionis, ka kštuosiug mokslus keliose mo-^kaip tas Neronas, tik smui-, praėjusią savaitę kampanijos balsų.
talikų veikėjas. 

Austrija pergyvena
finansinį persilaužimą 
pinigų.

PARYŽIUS, geg. 22. — Eu
ropoje iškyla nauja kapitalis
tinė sistema, kuri “autarclii-z
ja” vadinama.

Ši sistema yra tame, kad 
valstybė pati ima kontroliuoti
krašto ekonominius ir finan- bos salos

kslo įstaigos#. Tad. priimtas kuoja,-. kada -vkias Jcraštas lie-: matu .savo .organizacijon pat-
dideli j profesoriauti Notre Dame u-jpsnoja. Pareiškė, kad kongre-' raukė 70,000 moterų   nau- Praėjusį šeštadienį
Nėra niversitete, Ind. Jo žmona jau'sas daugiausia rūpinasi ti

probibicijos palaikymu.

BLOGI LAIKAI IŠTIKO IR >rohibicija

! mirusi. Prieš mirsiant ji taip 
.pat atversta katalikybėn.
! Dabar čia astuoni episkopa- 
t lai, buvusieji Staunton’o para- 
i pi jonai, priėmė katalikybę, 
j Numatoma, kad ir daugiau e- 

IIAA ANA, geg. 21. Ku- pįskopalų paseks savo buvu- 
nepriklausomybės ■ gjo jo mokytojo pėdomis.

KUBOS DIKTATORIUS
KOVOJA PRIEŠ SAVO 

PRIEŠUS

sinįus reikalus. Tai gi, pri- minėjimas vakar nei čia nei 
vatinė kontrolė naikinama. kitur neįvyko. Žmonės užsida

rė į namus ir neišėjo. Nebu-
GRAIKIJOJ STREIKAS vo jokių paradų, vaikštynių ir 

kitų iškilmių. Tai visa už-

VAIKUS

BERLYNAS, geg. 21. —
Blogi laikai Vokietijoj labai 
paveikė ir vaikus. Prūsijoj gy
dytojai apie vieną milijoną

Nugalėjus Petrauską, Varka- 
i lienę, ji vejasi Staniulį, o “‘ne- 
,kst,” žinoma, bus Grybas, 

Drau- Stulginskas, Mandravickas ir
jų narių. Matyt, moterys daug g° yaJu.ie tarp kontestinin- kjtį. Bet, nežinia, ką ryt
susidomėjusios neįvykdoma kų vel ivyko (lldele kova’ poryt pasakys jos nugalietieji 

smarkios rungtynės, ypatin- ir tie kuriuos jį dar.tikisi pa
gal tarp Stanciko, Rašinskie- vyti ir nugaigti. Vyrai, mote- 
nės ir Gubystos. Didžiąusiom ryS) laikykitės!
pastangom BaSinskienė vėl pabijonaitis praėjusį SeSta- 
bandė užimt. p.rmW» viet,, dienį taip pat daug

NUBAUSTI KALĖTI

Valstybės senatorių Serrite- . . , . . . „ -----t™

llą, buvusį Chicagos antspau- **Ciaa ®tanc!. Jis dideliu balsų liodu sugrio-
dininką, ir buvusį jo padėję e 1 v&< J1* a ai ,e Sm*r' vė Rėkaus ir Kazlauskienės

,.t, ----- ......—v . . ’. kias Rasmskienes atakas, bet vr
nipvm d aci ai Tizmi ici ii • v i , ją Hochstem’ą teismas nu- . . pozicijas ir pradėjo pulti Va-
DIEVUI PASIAUKOJUSI I vaikų ekzanunavo ir rado, kad kn tuo pačiu metu patapo p.niiu ,an4ių> „ deda

nuoaimhs yra neveikų, i^ milijoninio. ’stang,, -------- .. .. 1
j emą a m an sąmokslą apgaudinėti vi- Į Rašinskienei dedant pastan- kauską. , .

suomenę, neprižiūrint pirklių S1?! kad sugriautų Stanciko! Įsidėmėkite! Penkios dienos

ŠEIMA '61 
i Trūksta

ATENAI, geg. 22. — Grai-'draudė salos diktatorius pre- 
kijoj streikuoja vyriausybės ridentas Macbado. Žmonės įminarijos bažnyčioj primicijų 
tarnautojai. Valdiškus namus klausė, nes bijojo galimo kraujfurgs kun. p, A. Fey’as. Iškil- 
saugoja kariuomenė. Ministe- .1° praliejimo. j mėse bus penkios jo seserys
ris pirmininkaR pasirengęs O prezidentas Machado sa- vienuolės ir vienas jaunesnis

EMMITSBURG, Md., gejr. Imaisto. Daug vaikų sirguliuo 
2. — Vietos Šv. Juozapo se-ija.

IRAKUI PRIPAŽINTA 
LAISVĖ

paskelbti diktatūrą.

DU LAKŪNAI ŽUVO

ROMA, geg. 22. — Lėktų-įsi nebijo nė pasikėsinimų prieš 
vo katastrofoje žuvo G. End- savo gyvastį, 
res’as ir A. Magvr’as, kurie
1831 m. iš Amerikos nuskrido 
į Vengriją.

vo rūmuose turėjo iškilmes, (brolis, jėzuitas, kurs baigia 
Jis pareiškė, kad nepasiduos j mokslus Woodstock’o kolegi- 
savo priešams ir nepasitrauks i joje.
iš užimamos vietos. Jis sakė- .. ___________

DAUGIAU KAIP VIENA 
MILIJONĄ DOL. IŠLEIDO

RASTI GYVI

LAS RAICES TUNELIS, 
Čili, geg. 22. — Prieš keletą 
dienų užgriauti kasaman tune
ly 41 darbininkas atkasti. Ras
ti visi gyvi.

SMERKIA SAVO IŠRA
DIMĄ

NEW YORK, geg. 21. — 
Elektros kėdės išradėjas dr. 
Rockwell’as minėjo savo 92 
metų amžiaus sukaktuves. Jis 
smerkė minėtą savo išradimą. 
Nes ši žmonių žudymo prie
monė nesulaiko piktadarybių 
bangos.

! naudojamų svarstyklių.

IŠDUOS PLĖŠIKĄ

Vokietijoj areštuotas Glen 
coe miestelio, arti Chjcagos,

ŽENEVA, geg. 21. — T.
Sąjungos taryba Irakui (Me- 

sopotamijai) pripažino laisvę. Ernwt IfT5'’8-

Anglijai duotas mandatas t, ’ P”’’™1'0
kraštą valdyti atšauktas.

poziciją, tuo tarpu netikėtai beliko iki vajaus pabaigos. Vi 
pakylo Gubysta ir naują smu- siems dar yra proga laimėti 
gį uždavė jos pozicijai. Dabar 1 geresnes vietas ir geresnes 
Rašinskienė trečioj vietoj. Bet dovanas. Dėl to visi kontesti- 
ji nenusimena. Ji žada kovoti ninkai turi sujusti į darbą ir, 
iki paskutiniųjų ir kol kon-ijei kada kuris smarkiai dir-

kurs testas pasibaigs nežinia kaip bo, tai dabar turi dirbti iš 
paspruko phdaręs čia £a,i būti. Žiūrėsime, kokie rv- visos širdies savo ir iš visos 

didelį brangenybių plėšimą. to.i bus lenktynių rezultatai, “sylos.”
Iš Vokietijos praneša, kad

SENATO SESIIA BUS 
ILGA

AVASHINGTON, geg. 22.- 
Pranešta, kad senatas negreit 
galės apsidirbti su valstybės 
sąmata. Tad sesija bus ilga.

ST. LOITIS, Mo., geg. 22.- 
Šio miesto katalikų labdary
bę sudaro 38 įstaigos ir orga 
nizacijos. 1931 m. vargšų šel
pimui jos visos išleido l„O63,- 
952 dol. 61c. '

DAKOTAI GRASINA 
ŽIOGAI

i to krašto policija jį išduos J. 
: Valstybėms.

ŽADA PIGŲ PIENĄ

Meadcnvmoor Dairy Co., 13-!
APMETĖ KIAUŠINIAIS

34 So. Peoria gat., paskelbė, ARŠU\ A, geg. 22. — Lvo- 
'kad ji pardavinės pieną po 9 ve studentai gerai /’pavaiši- 
i centus kvortai ir tai dar turėsi no” kiaušiniais buvusi lenkų

STATYS KARO LAIVUS
UŽDARĖ KATALIKIŠKĄ 

LAIKRAŠTI

PIERRE, S. D., geg. 21 —j PIENO KOKYBĖ GERA
Entomologas Ford’as paskel-j ------------
be, kad (*ietų Dakatos valsty-l Chicagos sveikatos komiai-; pelno.
bei šią vasarą grasina žiogai, jonierius dr. Bundesen as pra i Kompanija nori, kad pieno 
kurie gali viską laukuose iš- kad nors pieno kompa- išveziotojų unija duotų jai 1,-
naikinti. ,nijos pieną 1 centu papigino 000 išvežiotoji}. Ji mokės

(dabar 11c. kvortai), pieno ko-jjeTns unijos atlyginimą. Bet į

premierą Bartel’į.

EINĄS GANDAS

RIO DE JANEIRO, geg. 22. 
-v Brazilijos vyriausybė pas
kelbė, kad ji statys 25 karo 
laivus 43 milijonų dol. lėšo
mis.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

MADRIDAS, geg. 21. — 
Paima saloje vyriausybė už
darė katalikišką savaitraštį už 
paskelbimą vieno protesto 

J prieš vyriausybę dėl jėzuitų 
, pašalinimo iš Ispanijos.

Vietos laikraščiai taip pat 
atspauzdino tą protestą. Bet

SAN SALVADOR, geg. 22. Į vyriausybė jų nekliudė.
— San Salvadoro respubliką ( ------- -----------
ištiko smarkus žemės drebėji-, SKAITYKITE IR PLATIN 
mas. Žuvę ir žmonių. KITĘ “DRAUGI.”

PANAIKINTAS KARO 
VEIKIMAS

Gelvonai, Ukmergės apskr., 
kybė palikta tokia pat. Jis tai unijos viršininkai priešinasi, j Pastaruoju metu plačiai pas-, 
patikrino. | neg pienas per pigiai bus par I klydo gandas, kad tuoj kilsiąs

t ... , duodamas. karas su vokiečiais. Daug kas
I Kompanijos įstaigą saugoja pradėjo’ jam rimtai ruoštis, 
.policija. t Vieni ėmėsi tvarkyti ūkio rei

kalus taip, kad išėjus į karą, 
ūkis nenukentėtų, o kiti pra-

DEPORTUOJAMA 
175 SVETIMŠALIAI

NEW HAVEN, Conn., geg.l 
21. — Kolumbo Vyčių orga- | 
nizacija uždarė visą savo nuo^
didžiojo karo prasitęsusį vei- Chicagos ir apylinkių Į Bunker Hill Country kliubo
kimą. Šio veikimo komitetas praėjusį šeštadienį į New Yo- 'golfo aikštėje plėšikas užpuo-Jdėjo druskos atsarga rūpin- 
paleistas. Karo veikimo’fonde rką išsiųsta 175 svetimšaliai, lė golfą lošiantį dr. D. E. tis. Kai kurie ūkininkai net
liks daugiau kaip 76,000 dol. Jie bus deportuoti. Iš jų 75 Murpby’ą, 50 m. amž. Pašovė, 
Šie pinigai bus laikomi atsar- sutiko savanoriai apleisti šį atėmė kiek daugiau vieno do- 
goje. Karo metu ir po karo iš kraštą. Pasinaudos neapmoka- lerio pinigų ir paspruko miš- 
lcista apie 44 milijonai dol. ma kelione. kant

po keletą maišų jos nusipirko.
Būta. ir kitokių “pasiruoši 

mų,” iš kurių dabar gardžiai
juokiamasi.
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DIENOS KLAUSIMAI

IŠ BOLŠEVIKIŠKO “ROJAUS”

giamės,, gavę kopūsto galvelę iš valdiškos pa
rduotuvės. Išviriname vandeny ir dalinamės 
lapeliais. Laimingas jaučiasi -tas, kuriam ten
ka gauti nors silkės galva, iš kurios išverda
mą kiek sriubos. Cukrus parduodamas tik mo
kytojams.. Mes patys šiaip taip pramintame 
juoda duona ir bulvėmis.

“Maskvoje ir kituose miestuose dėl ne
pakenčiamo gyvenimo daug žmonių nusižudo. 
Laikraščiai apie tai nerašo. Senesni žmonės 
išmirę. Didelė retenybė šiandie Maskvoje pa
matyti 60 metų amžiaus žmogų.”

Kitam laiške tarp kitko rašoma:
“Maskvų ištinka badas. Ir tai baisesnis, 

negu 1919-20 metais siautęs. Tais metais žmo
nės dar šio to turėjo ir galėjo prekiauti su 
valstiečiais, kurie irgi dar nebuvo baud|ia- 
von Įjungti. Tais laikais pas valstiečius buvo 
galima gauti duonos ir kitokio maisto. Šian
dien jau ir valstiečiams taip bloga kaip mies
tų gyventojams. Atrodo, kad viskas visur per
dėm išnaikinta. Visam krašte žemės ūkis su
griautas. Raguočiai ir net arkliai išnykę. Jei
ne atimta, tai maistui sunaudota. Nebeliko j 
niekur jokio maisto.

MATOMI PAVEIKSLAI
AKLIESIEMS

PRIMICIJOS

Šiame krašte Rusijos sovietų apmoka
mieji agitatoriai sielojasi dėl komunistų ei
lių didinimo. Čia leidžiami jų laikraščiai vai
nikuoja diktatorių Stalinų, ir kitus komisa
rus už jų pastangas “gerbūvio” vykdyme. 
Amerikos komunistėliai sako, kad niekur ki
tur pasauly nėra taip gera gyventi, kaip so
vietų Rusijoj. Tačiau jie patys ten nevyksta 
paragauti to “gerojo” gyvenimo.

Amerikos laikraščių korespondentų dėka 
mes dažnai sužinome, kas iš tikrųjų darosi 
tame bolševikiškame “rojuje” — Rusijoj. 
“Chicago Tribūne” korespondentas D. Day’- 
as, štai, iš Rygos praneša, kas rašotna latviui 
laiškuose iš Rusijos. Jie siunčia laiškus savo 
giminėms Latvijoje ir aprašo tikrųjų būtį, 
kokių jie patys gyvena Rusijoje. Norėtų 

jie iš Rusijos pasprukti. Bet pasieniai stip- 
riai saugojami. Bet kai kam pasiseka slap
tai pereiti sienų. Ne visada ir papirkimais
tai galima pasiekti.

Iš Rusijos be galo daug laiškų' siunčia
ma į Latvijų, — rašo korespondentas. Vie
nam laiške iš Maskvos rašoma:

“Gyvenimo sųlvgos Rusijoje kasdien ai
žėja. Tik vieni komunistai gali tris kartus 
per dienų valgyti Darbininkai Maskvoje dir- 
be, bet neturi duonos. Seniau valstiečiai 
Biurus kokio nors maisto parduodavo. Šian
dien jie negali savo produktų vežti į mies
tus. Vyriausybė sako, kad tie valstiečiai, ku
rie maisto produktais prekiauja, yra valsty
bės priešai. Sugauti beprekiaujantieji vals
tiečiai be atodairos suimami ir siunčiami į 
komunistiškus ūkius.

“Gali sveikas apvažinėti visas Maskvoj 
apylinkes per 50 mylių ir niekur negalėsi nu
sipirkti nei-svaro miltų, nei duonos, nei bul- 
,vių; nei jokio naminio paukščio, ar kad ir 
vieno kiaušinio. Niekur nerasi kiaulių, avių 
arba karvių. Visi galvijai sukoncentruoti ko- 

^Iftunistiškuose ūkiuose. Ten jie auginami. Vis
kas yra vyriausybės valdžioj. Maskvoje ir a-, 

.pyhnkėse negalima gauti nei pieno, nei svies
to.

“Maskvos laikraščiai rašo, kad Latvijoj 
larb&n inkai badauja ir priversti miškuose di
rbti. Mes esame blogesnėje būtyje. Mes džiau

Šviesios, matančios akys, ku 
riomis mes matome artimus, 
malonius mums žmones, gėrė
jomės puikiais gamtos Vaiz
dais, tiriame esančius aplink 
mus daiktus ir reiškinius — 
didžiausia gamtos dovana; bet 
gyvena ir nelaimingi žiuonės, 
kurie arba iš gimimo, arba iš 
įvairių ligų, dėl kokio nors ne
laimingo atsitikimo — neturi 
nuo vaikystės metų matymo 
dovanos, — prieš juos plati, 
amžina, gili tamsa, naktis be 
aušros — jie iš vaiko • metų 
nežino didžiojo džiaugsme — 
motinos šypsenos, nesupranta 
gyvų ir’ dirbtinių daiktų pavi-' 
dalų ir išvaizdos; jiems niek© 
nesaką garsai — įvairių auga-

Kunigo gyvenime įspūdingiausia die
na — primicijų diena, kurioje naujai pa
švęstasis Dievo tarnas pirmu kartu prie 
Kristaus aukuro stojus ir Patį Viešpatį 
Jėzų atstovaudamas, Kalvarijos Kryžiaus 
aukų Švč. Sakramente Dangaus Tėvui au
koja.

Du jaunu Marijonų kunigu Švč. Tre-

jybės sekmadieuyje priėmę Kunigystės 
sakramento šventimus, šiandienų Devinti
nių — Dievo Kūno sekmadienyje 29 ge
gužės savo Tėvelių parapijų bažnyčiose 
laiko primicijų. Čia dedame jų atvaizdus 
ir trumputes biografijas, kun. J. Navic
ko, M. 1. C. mums prisiųstas.

Aleksandras Berli

Angeliškas jmoltlis
Laisvai vertė Vyt. M—nas.

8
(Tęsinys)

Violanta, nors jau buvo širdies gilu- 
>je įsitikinusi pašaukimo tikrumu, ta^ 
u, norėdama geriau išbandyti sūnų, nt- 
aieido nė vienos progos jo norui pa- 
isti. Netikėtais ir sunkiais paliepimais 
tikino jo kantrumu, o per priminimus 
bausmes už mažiausius netikslumus ar 
tnir&imns.lavino jo nuolankumų.

Vaikas, visada lygiai nuolaidus, ne- 
liduodavo nenorui ir su gailesčiu pri
ešindavo prie savo prasikaltimlį, bu

vo motinos rankas prašydamas jos ne
kisti, nors jis ir nėra visiškai atsidavęs.

Kiekvienas pasižeininimas ir noras

. . . ... , - , lų, paukščių plunksnų ir kt.“Vyriausybe maitina tik komunistus, sa- . .., . . t
v • i- •• \ • i • daiktų gyvoje visatos gamto-vo crezvicaikų (slaptųjų policijų) ir kariuo- . . v •

... ■ kt- 1 - je spalvų ir dažų pavadhųBnai;mene. Nėra grudų sėklai. Nėra kas sėti, ne.,* / .• , • i ryškios saules spinduliai, norssodinti. Šiandien musų gyvenimas yra baisus, i. . % , . ,. . . ,T. . v . , ir šildo juos, bet nešviečia;bet ateitis — dar baisesne. Visi žmones, ku- .. * .1JV- -» jiems. Liūdnas, sunkus aklųjųne nepriklausomai nuo valdžios gyveno, iš
naikinti. Kas nedirba vyriausybei, tas negali 
turėti duonženklio, o be šio negalima gauti I
duonos. Kų turėsiu daryti, nežinau. Bet ne
noriu pasiduoti nusiminimui

gyvenimas!
Bet gamta, nedavusi jiems 

matymo, apdovanoja juos dvi
gubai, trigubai kitų jausmų to-

Taip yra Rusijoj, kur-bolševikai jau daug ,,ullu™ pažinimui,
metų kurių “rojų”, o kituose kraštuose jų dovanoja jiems jautrių klausų,
agentai kunti) žmones, kad ir kitur įvestų «»“» . mažiausius
tokį pat “rojų.’’ (garsus, švelnų lietimo jausmų,

KLAIPĖDOS KR. SEIMELIO RINKIMŲ 
REZULTATAI

Kun. Pranas Sktuodenis, M. I. C.

Kaip kiekvienų pavasarį, taip ir šiais 
metais nemažas jaunų lietuvių skaičius 
bus įšvęstas kunigais. Kiekvienas naujas 
dvasios vadas yra visuoiųenės darbuoto
jas ir . todėl malonu konstatuoti faktas, 
kad. mūsų visuomenė šiuo metu žymiai
praturtės, įsigydama naujų gabių jaunų 
sau vadų.

Vienu šių mūsų jaunų Vadų yra kun. 
Pranas Skruodeniš, M. 1. C. Jisai yra 
gimęs 1!M)6 metais, Brooklyn, N. Y. Čia 

' galintį parodyti jiems ginui-1 jisai praleido savo jaunas dienas. Kadan- 
kiausias pavidalų linijas. Dėl ‘ §3 tėveliai buvo uolus Angelų Karalienės

parapijos nariai, tai ir jaunas Pranukas 
išaugo gražioje dvasioje, ilgus metus bū- 

.... . , . , damas šios garbingos lietuviu bažnyčios
išmokslinimų ir neretai būnu lninįstrantu. Vėliau tėveliai išsikėlė į šv. 
žmonėmis ne tik labai išmoks-. Jurgio parapijų. Todėl ir -jaunas kunigas 
liūtais, bet ir lentingais, pa-i savo primicijas laikys dabartinėje savo 
vyzdžiui, muzikais ir gerais j tėvelių parapijoje, šv. Jurgio bažnyčioje 

' 29 d. gegužės.

tų klausos ir lietimo jausmo 
ypatybių aklieji gauna gerų

Lietuvių visuomenės sąjungos ir darbi
ninkų blokas iš viso gavo 7,055 (pereitų kar
tą 1,961), ūkininkų blokas — 4,908 (6,856), 
ljandwirtschaftspartei — 24,442 (15,810), na
mų savininkai — 236, Volkspartei — 17,922 darbininkais technikais.
(13,709), laukininkų susivienijimas 661, , Aklųjų išmokslinimu pada- 
socialdemokratai — 5,114 (7,780), komunis- , pyta ir daroma daug sųmonin-' Pra®os mokyklų. Paskui įstojo į šv. Jo
tai - 5,390 (2,062). ..................... jgų, naiKjingų prietaisų, -

Tš viso balsavo 65,<28 rinkikai prieš 49,- j jjems yra seniai jau tam tik- 
OIK) pereitų kartų arba apie 95% turėjusių i ra abėcėlė iš ‘ pūstų raidžių, 
teisę balsuoti. Renkamasis skaičius 2,266 pria^ 1 jiems spausdinimus tam tikru

Jaunasai kunigas baigė vietinę miesto

1,711 paskutinį kartų.
Kaip matyti, lietuviai savo balsų skai

čių padidino apie 3,200, tačiau koeficiento 
padidėjimas nedavė galimumo jiems taip pat

būdu knygos, 4— jie mato ir 
skaito savo knygas labai grei
tai savo jautriais pirštais.

Matantieji skuba padėti sa-

Jausdamas savo širdyje aukštesnį pašau
kimų, jisai nuvyko į naujų kuriamų Tėvų 
Marijonų kolegijų, Hinsdale, Illinois, kur 
mokėsi keletu metų, jų baigdamas pirmu
tinėje 'alinimų laidoje. Čia jisai atliko ir 
savo vienuolinio gyvenimo pratybas, pa
likdamas vienuoliu marijonu.

Baigęs kolegijų, buvo dvasinės vald
žios pasiųstas į Lietuvą mokintis filoso-padiinti atstovų skaičiaus. Landwirtsschafts- į vb nelaimingiems, nematan 

partei laimėjimas surištas su nepaprastomis •tiems, trokštantiems žinių brn- Lietuvoje jisai baigė filosofijos
. _ ' 7 mnlrslnfi Tpvii tenlink vnc frvvo'Mmoa dovn •

agitacijos priemonėmis. Daugumoj vietų La- Uiams. — Netaip seniai žino- 
ndwirtschaftspartei ir Volkspartei šalininkai! mas prancūzų mokslininkas 
balsavo iki 100%. Paskutinę rinkimų dienų (Diuso (Dussaud) pasiūlė im
tos partijos pavartojo neleistinas agitacijos i ti vartoti ir naudotis aklie- 
priemones. j siems matomus paveikslus —

Pasiremiant gautų balsų skaičium, į kaspinus. Tuos kaspinus Diu- 
ketvirtų Klaipėdos krašto seimelį praeina šie so randa labai patogu daryti 
kandidatai: nuo lietuvių visuomenės sųjun- i iš vienokios arba kitokios inc-
gos Bruvelaitis ir Statkus; nuo lietuvių 
darbininkų ir amatininkų susivienijimo —
Pranaitis; nuo lietuvių laukininkų-^Borcher- vienas nuo kito, reljefinius pa
tas; lietuvių mažųjų* laukininkų—Lekšas. Į (Tęsinys 5 pusi.)

tapti panašesniu V. Jėzui vertė Aleksiu
ku gerų daryti. Viena tarnaitė, užmiršusi, 
įžeidė jį šmeižiančiais žodžiais ir net su
davė per veidų. Aleksiukas niekam nepa
siskundė, bet net jautėsi laimingu, galė
damas tai kantriai iškęsti.

Prie šių bandymų namuose prisidėjo 
dar nemaži bandymai mokykloje. Ypač 
vienas iš mokytojų, galbūt motinos pra
šytas, buvo su juo net perdaug griežtas. 
Nepraleisdavo nė mažiausio nusižemini
mo ir net kartais viešai baudė. Kartų įta
rė Aleksiuku, nors jis visai nebuvo to pa
daręs. Tačiau nesiteisino nė vienu žodžiu, 
nors jį liarė ir niekino.

Vakare šį atsitikimų papasakojo mo
tinai.

Kodėl nesiteisinai, jei buvai ne
kaltas?

— V. Jėzus taip pat buvo nekaltas, 
tačiau neRiteisino, — buvo atsakymas.

Pats save niekindamas, laikė save

džiagos, išspaudžiant ant jų 
išpūstai, tam tikrame tarpe

mokslus. Tėvų šalies* vos gyvenimas davė 
jam progos pagilinti savo tautos pažini
mų ir išmokti geriau savo gimtųjų kailių. 
Sugrįžęs Amerikon, šv. Teologijos mo
kėsi čekų dvasinėje seminarijoje, Lisle, 
Illinois. Gegužės 22 d. įšvęstas kunigu 
Quigley seminarijos koplyčioje, Chicago, 
111. Kun. P. Skruodenis dvasinės valdžios 
yra nuskirtas tęsti savo mokslus toliau 
Katalikų Universitete, Wasliington, D. C.

Linkime naujam Dvasios Vadui ilgiau
sių metų, kartu dalindamiesi džiaugsmu 
su jo tėveliais-broliais, visa šv. Jurgio 
parapija ir Tėvų Marijonų vienuolija.

Kun. Adomas Jasket'ieius, M. L C.

Kiekvieno darbo pabaiga jį apvaini
kuoja, sako žmonių priežodis. Labai gerai 
šitas posakis tinka jaunuoliui, kuris ilgus 
metus mokosi, vargsta iki pasiekia savo 
užbrėžtojo tikslo. Pasisekimas teikia 
džiaugsmo ne vien laimėtojui, bet ir jo 
visiems giminėms ir draugams. Jaskevi- 
čių šeimynoje, neseniai mirus motinai, bū
ta daug liūdesio. Šiandie jų sūnui Ado
mui, .įsišventus kunigu, liūdesį pakeitė 
džiaugsmas.

Kun. 2Ydomas Jaskevičius gimė 190 j- 
metais Florence, Mass. Adomukas buvo 
dar mažas, kuomet tėvai persikėlė gyven
ti į Worcester, Mass. Čia jisai išėjo pra
dinę mokyklų. Paskui į Dunkirk, N. Y., 
kame baigė high scliool. Tais metais buvo 
atsidariusi nauja lietuviškoji kolegija, 
Hinsdale, Illinois, į kurių jaunas Jaskevi
čius įstojo. Po dviejų metų kolegijos kur
so, dvasinės vyriausybės siunčiamas, iš
vyko į Lietuvą, kur bfiigė filosofijos moks
lus. Lietuvoje turėjo progos aplankyti sa
vus gimines, geriau pažinti tėvų šalį ir 
papročius.

Sugrįžęs Amerikon tolymesnius dva
sinius mokslus ėjo čekų seminarijoje, 
Lisle, Illinois. Čia šį pavasarį baigė šv. 
Teologijos mokslus. Cbicagos vyskupas- 
pavaduotojas J. E. Sbeil įšventė jį kuni
gu Quigley seminarijos koplyčioje 22 d. 
gegužės. Savo primicijas kun. Adomas 
Jaskevičius laikys savo tėvų parapijoje, 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, VVorpester, 
Mass. 29 d. gegužės. Dvasinės Vyriausy
bės įsakymu naujasai kunigas savo moks
lus tęs Katalikiškame Universitete, )įVa- 
shington, D. C.

Linksma primicijų diena yra supinta 
su liūdesiu, nes prieš keletą mėnesių mi
rė motina, nesulaukusi savo sūnaus pa
matyti bestovinčio pas Viešpaties altorių, 
ko daugiausia savo ligoje tetroško. Aukš- 
čiausis savaip viską surėdo, kad mums 
visuomet išeitų į gerų. Nesuprantami yra 
mums Aukščiausiojo keliai! 1

Primicijų dienos nuotaika tai žydin
čios gėlės. Težydi jos Tau, jaunasai Dva
sios Vade, visus tavo gyvenimo metus ir 
lengvina sunkių kunigo pareigų naštų.

blogiausiu iš savo draugų tarpo. Pagyri
mas ir geri pažymiai teikė jam nemalo
numų. Nuolat siekiant aukštesnio mokslo, 
jo gabumai vis labiau buvo pastebimi; 
mokykloje sau lygių neturėjo.

Sulig viešpataujančio jėzuitų mokyk
lose papročio paskirtomis dienomis ge
riausi ir gabiausi mokiniai prieš .rinktinę 
publikų sakė kalbas, ar skaitė eiles. Alek
sandras paprastai visada dalyvavo tose 
literatinėse šventėse ir kalbėjo taip leug 
vai ir taip karštai, kad stebino visus ne
paprastu talentu. Draugai didžiavosi sa
vo draugu. Tuotarpu jis bėgdavo nuo plo
jimų ir slėpdavosi, trokšdamas, kad visi 
jį užmirštų.

Grįžęs namo padėdavo dirbti. Galima 
buvo matyti jį su didele prijuoste šluojan
tį kambarius, ar plaunantį indus.

— Palikite mane ramybėje, — saky
davo šypsodamasis, — turiu įprasti prie 
to gyvenimo, kurį netrukus pradėsiu.

Visoki maįi netobulumai ir neklus
numai jį gėdino. Todėl laikė save vertu 
vien papeikimo ir dažnai pats save skun
dė, kad ne visada sunaudoja tas gausias 
malones, kurias gauna iš ,dangaus.

VI. NUJAUTIMAS
Dievas, jau suskaitęs Aleksandro die

nas, skubėjo suteikti reikalingų šventu
mui malonių. Trumpos maldos valandė-. 
lės pasižymėjo dangiška saldybe. Karštai 
jungėsi su Dievu; veidas spindėjo, akys 
buvo pakeltos į dangų, toli nuo visokių 
pasaulio linksmybių.

Kartais motina nepastebima įeidavo 
į mažų koplytėlę, klaupdavo prie jo ir 
stebėjosi nuostabia veido išraiška, pripil
dyta dangiškos laimės.

Naktį sapnavo angelus. Dienų taijy 
buvo perimtas mintimis apie Dievų, kad 
kiekvieno daikto pamatymas žadindavo 
jame meilę Jėzui. Gėlės, puikiosios Itali
jos jūros, muzika, viskas priminė jam

dangaus gražumų.
Širdis, taip artima Dievo Širdžiai, 

buvo visiškai perimta apaštalavimo dva
sia. Aleksiukas karštai troško, kad visi ir 
visur mylėtų Jėzų.

'Pasakojimai apie šv. Pranciškau* 
Ksavero pasisekimus misijose didino jau
nuolio užsidegimų. “Kas padės man at
vesti Kristui tas pagonų sielas?” — daž
nai sakydavo draugams. Ir, štai, jam ro
dėsi Indija ir kankinio likimo galimumas...

Marijos draugijėlės nariai turėjo pri
vilegiją iš eilės eiti su tėvu jėzuitu lan
kant vargšus kalėjimuose. Aleksiukas vi
sada prisidėdavo prie tų ekskursijų ir 
aplenkdavo visus, teikiant pagalbų viso
kios rūšies vargšams ir kenčiantiems. Jo 
mėgiamu užsiėmimu buvo mokyti kate
kizmo vargšus prie vienuolyno vartų.

(Bus daugiau)

l
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DRAUGAS 3

Kontestininkų stovis KLAIPĖDOS KRAŠTO VALDOVAI
V. Stancikas, 1706 W. 47 į A. Žolynienė, 6709 Arcliei 

St., Chicago, UI. .. 1,(XX),100 Avė., Cbicago, 111. ... 119.95(1
F. Gubysta, 4355 S. Mozarl , A. (indėnas, 6807 So. Camp- 

St., -Chicago, III........ 990,400 heli St., Chicago, IU. 115,000
O. Rašinskienė, 1639 S. 50 Sutkus 1007 Eight st.,Wau

Avė., Cicero, UI. .... 981,550 kegan, 111.................... 103,300
A. J. JanušausRas, 1301 S. Į Gaižauskas, 148 E. 107th st. 

50th Ct., Cicero, III. 675,530 I Roseland, III. ..‘......... 95,625
P. Varakulis, 724 West 18 A. Condratas, 1706 E. Ala-

Tie
(Tęsinys) viai net nei vieno plauko nei

vokietininkai galėdavo vienam vok‘eHui nei>te! 0
vis dėlto jie lietuvių vardų 
teršė, niekino, Lietuvos kon-

St., Chicago, III........ 600,980
V. R. Mandravjekas, 815-45

St., Kenoslia, Wis. .. 557,200 
A. Stulginskas, 1628 S. 56

Avė., Cicero, III........ 554,270
Grybas, 2244 W. Adams

St., Chicago, III. .... 454,140 
S. Staniulis, 6651 8. Talman

yomensing avė. Pliila. Pa 
...................... 83,S00

Bugentavičius, 1616 N. Lin
coln St. Chicago, III. 61,90(1

Vaicekauskas. 4242 S. Ma- 
plewood avė., Chicago, III.

,................. 44,400
M. Bovaitienė, 700 S. 9 st

išnaudoti konvencijų, kuri nu
statė, kad :gubernatorius su- 
daro direktorių, bet Si turi s.u,atus dauz5’ !‘etnvius vii° 
būti seimelio patvirtinta. O i18 savo »mvers.totų. reikalu- 
kad ii galėtų būti patvirtin- V°?ar0 lalVUS 8nfSti i Klai‘ 
ta, gubernatorius turi iš anka- į P“5“8 U08t» lr’ ”a«aliau’ pulk.

Ito susitarti su tais atkakliais ! ,M“k‘ Pakartl11 ,®tai> k“ v0' 
'vokietininkais. Tad galime Į- ^rdis trokštai Gerai,
| . . i ,. i t • , . kad nors atvirai pasisako. OĮsivaizduoti, kokia sunki yra ..... .

, . • .... t i ivls dėlto lietuviai parodė sa-gubernatoriaus būtis. Ir neten 1 rvo kultūringumų.

vėl atkakliai be jokios sąži
nės skriaus Kl. kr. lietuvius, 
pačių lietuvybę, kovos su Lie
tuva. Kaip mums skaudu tai 
visa kęsti ne iš tikrų vokie
čių, bet iš suvokietintų lietu
vių!

Ir vėl prasidės ilgos dery
bos tarp gubernatoriaus ir tų 
vokiečių politikos įrankių. Vėl 
bus tas pat, kas ligi šiol buvo. 
Lietuvių klaipėdiečių direkto
rijos “diktatūra” netrukus
pasibaigs. O jos darbais taip 
apsidžiaugė visi lietuviai.

Ar negalės atsirasti antras 
Per šiuos seimelio rinkimus Boetcheris?

lietuvių reikalus bei sant'y- 
, kius su vokiečiais. Kas, kas, 
j bet jau Klaip. kr. gubernato- 
(rius turi geriau pažinti vokie
čius, negu mes.

i Tad galime tikėtis, kad ir 
j naujasis gubernatorius garbin 
I gai eis be galo sunkias ir irt- 
Jsakomingas savo pareigas.
. Mes nuoširdžiai jam to linki- 
I me laetuvos ir Klaipėdos kr. 
lietuvių gerovei.

P. Jurgėla

to reikią susispausti. Vidaus 
politikoj — esą kunigai vara 
sustiprintą agitacijų, taip pat 
gyviau pasireiškia marksistai. 
Bet tokiai politikai užkirsti ke 
lią imsis griežtesnių priemo- 

mių.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

ka stebėtis, kad direktorijos 
pirmininku galėjo būti paskir
tas toks tipas, kaip Boetche- iš visų 65,728 rinkikų už lie- Klaipėdos konvencija turė- 

1 ' tuvius balsavo apie 13,000 su-itų būti ko greičiau pa.na.ikin-

NUMATYTA STATYTI 
DAUGIAU TILTŲ

Avė., Chicago, III. .. 461,150 llerrin, III........................ 35,550
, Ag. Gilienė 3131 Emerald |
Avė., Chicago, III. .. 407,840'

M. Varkalienė, 6315 So. Lin-,
coln Av., Chicago, III. 393,695! J. Vaičaitis, 424 Dean St..

Bacevičius, 1850 \Vabansia 
Avė. Chicago, Tll. ... 26,706

ris, Lietuvos išdavikas.
Bet kai šis uiž savo drąsų' sipratusių lietuvių, kurių akai

nusikaltimų buvo atstatytas , c*us padidėjo 3200. Ir tai pa- 
(be abejonės, su centro vy-'^anSa- Ir tai yra reikšmingas 
riausybės žinia), tai lietuvių susipratusių lietuvių elemen-

P. Petrauskas, 14 Johnson 
st., Binghamton, N. Y.

Scranton, Pa. 25,85^

A. Langinanas, 4521 S. Wa-
3a2,49O syltenaw' Avė. Chicago,

J. Aukškalnis, 1354 narri- 
son St., Gary, Ind. .. 283,360

A. Valančius, 1226 S. 50 
Avė., Cicero, III........ 224,500

P.»Pabijonaitis, 2320, W. 23
PI., Cbicago, III........ 191,100 MosMis’ Kretingos apskr.

„ „ , , . « Mosėdžio valsčiaus savivaldy-O Kazlauskienė, 4356 S.., . . , L. . .
_ , „ . .„„„„z- be viename paskutiniųjų savoRockwell st., Chicago 188,550, , , . .v . ,,. . posėdžių, nutarė įsgrjsti Mo- 

Rėkus, 1850 AVabansia avė.,: s^į0 miestęli ir Šačių baž-
Chicago, III............... 188,360 j TJyįj<aįrn^ Grindimo medžiagos

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. j turės atvežti ūkininkai, o už 
Melrose Park, III. .. 162,900 darbų turės sumokėti mieste- 

Misiunas, Roseland, III. 245 lio ir bažnytkaimio namų savi-
W. 108th St............... 160,470 Į ninkai.

III. 17,700

GRIS DU MIESTELIUS

tauta pareiškė savo džiaugs
mų ir siuntė daugybę sveiki
nimų gub. Merkiui. Šiuo at
žvilgiu neatsilikome nė mes, 
amerikiečiai, nes ir mums la
bai rūpi Lietuvos gerovė ir 
jos reikalai.

Tuo žygiu lietuviai tik tru- 
i pūtį neva užkabino vokiečius.

to laimėjimas, kurio dėka sei
mely bus šie lietuvių atsto
vai: Bnuveraitis, Statkus, Pra 
naitis, Borchertas ir Lekšas. 
z Bet pažiūrėkit, kas tani sei
mely tarnaus Berlyno politi
kai: Žygaudas, Joniskies. (Jo
niškis), (puttgereit (Butgerai- 
tis), Waschkies (Vaškys),

Ir kokį triukšmų šie sukėlė j Gubba (Guba), Kilius (Kilus) 
Vokietijoje, visoje pasaulio Bertuleit (Bertulaitis), Dom-
spaudoje ir net Tautų Sųjun- 

i goję. Kiek grasinimų ir nekul 
! turingų koliojimų lietuviai iš-

ascli (Domašas), Šernus, Lu
tus (Liutus), Podsclius (Puo
džius), Rėklys, Pannars (Pa-

• girdo! Kitataučiai galėjo pa- narsas, Johres (Joris ar Jo-
Į manyti, kad lietuviai šimtus 
į vokiečių Lietuvos krašte iš- 
I skerdė, jų žmonas išniekino, 
Į turtų iš jų išplėšė ir tt. Bet 
visi gerai žinome, kad lietu-

rys), Žardeninks (Žardenin- 
kas) ir dar keletas kitų jau 
su vokiškomis pavardėmis. 
Matote?! Dvasiškai išsigimę, 
suvokietinti mūsų tautiečiai

ta arba gerokai ištaisyta Lie
tuvos naudai! Kitaip — Klai
pėdos kr. lietuvių Golgotos 
kelias nesibaigs ir pačiai Lie
tuvos vyriausybei dar daug 
nemalonumų ir sunkių galvo
sūkių teks spręsti.

Gubern. Merkys atsistaty
dino. Lietuvos Prezidentas pa 
skyrė kitų. Labai gaila Mer
kio : geresnio gubernatoriaus 
Klaipėda neturės.

Naujuoju gubernatorium pa 
skirtas V. Gylys. Jis keletu mc 
tų buvo Lietuvos konsulu Til
žėje, o paskutiniu laiku buvo 
generaliniu konsulu Londone. 
Jis yra katalikas ir prieš įs7 
todamas į valdžios tarnybų 
buvo liet. kat. visuomenės vei 
kėju. Yra pasižymėjęs savo 
taktu, sųžiningumu ir veiklu
mu. Būdamas Tilžėje, gerai 
pažino Maž. Lietuvų ir to kr.

Susisiekimo ministerijos in
žinierių taryba susipažino su 
naujai numatytų statyti tiltų 
(per Dubysą ties Ariogala ir 
Vilkaviškio tilto) projektais, 

ir svarstė juos technikiniu at
žvilgiu. Taryboj tie projektai 
buvo diskusuojami nurodant 

j jų teigiamumus, tinkamumų ir
kai kuriuos trūkumus.

KAUNO APSKR. TAUTI- 
1 NINKU SUVAŽIAVIMAS

Kauno apskr. tautininkų sky
rių atstovi} suvažiavimas bu
vo sušauktas Kaune. Jame pa
daręs ilgokų pranešimų sųjun- 
gos pirmininkas Tūbelis tarp 
kita ko pastebėjo, kad 1932 m. 
biudžetų subalansuoti esu sun
ku, nes į valst. iždų silpniau 
plaukia pajamos, be to, ma
žiau pajamų duoda geležinke
liai, sumažėjo tranzitas, mui
to ir monopolio pajamos. Dėl

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS

4600 SO. W00D STREET 
Tel. Lafayette 6392 

'Rezidencijos: 2 E. 103rd Place 
Tel. Pullman 6377

JOHN R. RORDEN
(John Ragdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Fark 3395

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St.. Room 969

Telephone FRANKT.TN 5745
311Y Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone VTCTORY 2213

MILŽINIŠKAS
KAS

“DRAUGO”
PIKN

Geguzes-May 29 d. 1932
Gražiame VYTAUTO PARKE

Prie 115-tos gatves, tarp Crawford ir Cicero Avenue
I

VISI VAŽIUOS: Kad išgirdus kas laimės “Draugb” vajaus dovanas; kad sužinojus, 
kam teks didelė laimė; kad pamačius kaip BANCEVIČIUS gins čempijonatą; kad susiėjus 
savo senus draugus, pažįstamus iš Illinois, Wisconsin, Indiana, Michigan, Iowa ir Ohio val
stybių iš kurių daugelis lietuvių^ rengiasi atvažiuoti; kad smagiai pasilinksminus ir gražiai 
.dieną praleidus.

IŠ ANKSTO ĮSIGYKITE NUO KONTESTININKŲ PIGŲ ĮŽANGOS BILIETĄ, 
KURIS VIENAM DUOS DIDELĘ LAIMĘ.

J. B ANCEVIČIUS, vienas iš žymiausių , 
lietuvių ristikų, kuris risis “Draugo” piknike

Pikniko pradžia 12 vai. dienų. Įžanga prie vartų 35c



4 X.

Danty ir burnos higiena
Rašo Dr. P. Atkočiūnas, 1446 So. 4!) t h Ct., Cicero, 111.

Kuomet yra stoka šių hormo
nų, tirpstančios fosfororūkš- 

Ities kalkės virsta netirpstan- 
ir stipru- čiomis, nusėda (precipituoja) 

jr tuo būdu kalkių ir fosforo 
kiekis kraujuje sumažėja. 

(Bus daugiau)

KALKIŲ IR FOSFORO 
PUSIAUSVYRA

Dantų sveikumo 
mo labai svarbiu faktorium 
yra kalkių ir fosforo pusiau
svyra. Šie elementai vaidina 
taip pat svarbų vaidinį beveik į 
visose kūno funkcijose. Kal
kių (calcium) ir fosforo (plio- 
sphorus) funkcijų yra daug; 
svarbesnes iš jų čia paminė
sime :

ORGANIZUOJASI KLAIPĖ
DOS ATVADUOTOJAI

Iš rimtų šaltinių patyrėtu, i 
kad grupė Klaipėdos atvada- 
vi.no savanorių rengia įstatus draudi™ 
Klaipėdos atvadavimo sųjuo1) Formuoja kūno struktū

rų r— kaulus, dantis. Fosfo- 
rūkšties kalkių druska, ku- j 
rios yra vaisiuose ir daržovė-į
se, kuomet patenku j kraujij, ,okilJ t(jWy p,.ivilvBijų 
■Moja po vtaj kims, ypa-!luo tarpu Klaip(-,dos vaduoto.

gai įsteigti. Lietuvos atvada
vimo savanoriai turi savo sti
prių s-gų ir išsikovojo sau šio-

tingai dantis ir kaulus. O ten
celės, diibančios šiuos orga- (va<javįnl0 savanorių sujungus 
nūs, suformuoja kūno rėmus I ,ikslas,bus juagti; gr„.

» dantis- !pėn visus Klaipėdos savano- kfeaai ’>lafiai Prlt’uH‘-
2) Antru laimi svarbi kai- į rilįS; pasil.,-lpilltij eUonodd. ’ »U ir savo-kapitalą, ir energi- 

kių druskos užduotis yra su-: ne wkle ir stelgtis i5gauh | M ir patirta, patį reikalą pro
klekinti (coagulate) kraujų-1 be|lt koki,,. privilegijų. Rimti! I,oganduoiant

l-jai nieko neturi. Klaipėdos ai-

šiuo bodu sulaikomi krauju-; žmonės mano, kad vyriausybė
tekiai. . j | šios- sųjungos įstatus patvir-

Kalkės, chemiškai susijun- j tinsianti
gusios su fosforu, sudaro va
dinamų fosforo rūkšties kal
kes. Bet kuomet fosforo rūkš
ties dalis sudaro perteklių kai 
kinės dalies, tuomet kaulų ir

MUŠA TIKRĄ TĖVĄ

Kriukai. Skakų km. gyvena 
pasiturintis ūkininkas, kuris 

dantų formavimas būna pa- savo tėvų dažnai muša, išme- 
kenktas. Lygai taip, kai yra ta už plaukų sergantį iš lovos 
stoka minėtų elementų, vai- už durų ir net sukruvina. Vai
kus paliečia kaulų suminkštė-! kus taip pat leidžia senelį į- 
jinio liga, vadinama rickets, skausti. Jo žmona ne mažiau
ir prasti dantys. Tas rodo,
kad kaip kalkių, taip ir fos- i leistas, visas dvokia. Turi vi- 
foro pusiausvyra, ypač/ vai-: sai netoli 85 metų ir vasarų

skriaudžia senutį. Senelis ap- 'ra pasibaigęs. Pavyzdžiui, Kau 
ne naujuose namuose už pen-

kams augant, yra labai reika
linga. Be to, taip pat yra pa
tirta, kad kalkių druskos ab
sorbcija yra tvarkoma vitami
no D. Apie šį vitaminų bus 
plačiai rašoma kituose apra
šymuose .

Kalkių kiekybė kūne ir kra
ujuje yra kontrolėje endokri- 
nių liaukų, kaip antai: pitui- 
tarinių, lyties, tiroidinių ir 
paratiroidinių. šios liaukos 
daro įtakos kalkių metaboliz
mui. Kuomet žmogus auga, 
aišku, kad tuomet daugiau 
kalkių reikia kaulų ir dantų 
padirbimui, kaip kad suaugu
siam. Tas reiškia, kad vaikų 
maistas turi daugiau turėti 
formuojančios medžiagos kati
lams ir dantims.

Para tiroidinės liaukos, ku
rių yra keturios ir yra kakle, 
koncentruoja kalkių kiekybę į 
kraujuje ir kituose kūno au
diniuose, ir taip pat palaiko 
reikalingų pusiausvyrų tarp 
įvairių kalkių druskos chemi
nių formų. Kraujuje kalkės 
pasireiškia kaipo trečiaeilinis 
fosforo rūkšties kalkės—Ca3 
(PO4)2. Be šios formos fosfo- 
rorūkšties kalkės gali būti 
CaHP04 ir Ca(H2PO4)2). Pa 
starosios kalkių druskos ne- 
tirpsta.

Sulyg prof. Greenwald ’o, ' 
Gross’o, MacCullum’o ir kitų, 
kurie darė tyrinėjimus ant 
mūzų gyvulių, surado-, jog iš
pjovus pa tat i reidines liaukas 
kalkių kiekybė kraujuje tuo-' 
jau sumažėja ir dantys ir kau
lai greit pradeda nykti. Mat. 
paratiroidinės liaukos gamina 
hormonus, kurie turi įtakos 
trečiaeilio tirpstančių fosforo- 
rūkšties kalkių gaminimui.

padeda dirbti visus ūkiškus 
darbus. Kur tėvo meilė ir pa
garba ?

BILLY'S UNCLE

4 • A *
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Darbo - Biznio Progos Lietuvoj
(Tęsinys • 

Draudimo biznis
Draudimo biznio srity iki

į butas — 65 dol.) Ir tokių bu
tų yra palyginti visiškai ne
daug. Didelis daugumas vai- Šovinių atitinkamomis sutarti 
dininkų, smulkesnių tarnauto
jų ir panašiai tebegyvena tolišiol tebėra beveik visiškai lai

svos pozicijos. Kelios veikian
čios Lietuvoje draudimo ben
drovės tiek siaurai teišplėto- 
jo savo biznį, kad darbui šioj 
srity palieka dar plačiausias 
laukas.

prigyjęs — ir tai dar foli ne
pakankamai — trobesių drau
dimas nuo ugnies. Kitos gi

Kauno priemiesčiuose primi- 
tyviškiausiuose buto atžvilgiu 
sųlygose. Galimas daiktas, da
bar didelių liuksusinių butu 
statyba Kaune jau nebūtų toks
geras biznis, kaip prieš metus 

Lietuvoje kiek plačiau yra kitus. Bet vidutinių butų pa.
reikalavimas Kaune tebėra 
toks pats gyvas kaip ir seniau.

Ypač populiari būtų Kaune 
tokių namų statyba, kuriuose 
buto nuomininkas per metų 
eilę sumokėjęs tam tikrų pini
gų sumų gautų visų butų savo 
nuosavybėn. Už tokį butų nuo
mininkas mokėtų didesnę su
mų, negu jis paprastai už bu
tų moka, — statytojui greičiau

Europoje tokios populiarios, 
Lietuvoje tebėra dar visiškai 
neaprūpintoš. Pavyzdžiui: L 
gyvybės ir sveikatos draudi
mas; 2. draudimas nuo ne 
laimingų atsitikimų; 3. trans
porto draudimas; 4. gyvulių 
draudimas; 5. mašinų draudi
mas ir t.t. Šioje * srity amen- įdėtąjį kapitalų su ti

nkamais nuošimčiais. Šitokių

Gyvenimo trobesių -statyba 
Iki pat paskutiniųjų gyvena

mųjų trobesių statyba Lietu
voje buvo vienas iš pačių pel
ningiausių biznio šakų. Nere
tai įdėtasai Į namus kapitalas, 
duodamas tinkamų pelnų, a- 
mortizuodavosi per penkėrius- 
šešerius metus. Dabar jau pi- 
rmasai gyvenamų trobesių ba
das yra šiek tiek patenkintas. 
Tačiau gyvosios statybos lai
kotarpis Lietuvoje dar toli nė-

kių kambarių butą su vande 
niu ir centraliniu šildymu te
bemokama 70 dolerių į mėne
sį (toks pat keturių kambarių

Tuoj Reik Vyrų
turi turėti gerų vardų ir nedidelį kapitalų, kad prisi
dėti prie Cooperative Association, vedamai CARLI&LE 
PARRY STERJLIZER, INC. ir būsiančiai arti New 
Yorko miesto; reikalingi namų statytojai, malioriai, po- 
pier uoto jai, farmų darbininkai, paprasti darbininkai ir 
tt. NUOLATINIS DARBAS, GEROS ALGOS ir namai 
su patogumais ir žemės sklypu. Puiki proga geriems ir 
pastoviems žmonėms. Atsilankyk arba kreipkis laišku, 
įdėdamas 2c. stampę ir gausi pilnas informacijas.

LawFirmF.DudleyKo1iler
. /■

30 IRVING PLACE, DESK. No. L35
NEW YORK, N. Y.

MILŽINAS LAIVAS "ILE DE FRANCE”, 42,000 TONŲ

. Važiuodami su šia "Draugo” ekskursija į Lietuvą per Prancū
ziją, pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Galima bus ap
lankyti Liurdų ir kitas vietas. 1 - >

Šis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra
žiai ir puikiai įrengtas. Užtai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidėkite 
prie šios "Draugo” ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!

V • ' / *
? . • » .Mes parūpiname pasportus, re-entry perniitus ir kitus kelionei 

reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins

“DRAUGO” LAIVAKORtU AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumą

namie
PROBAK BlADE)PROBAK

ABIEM PuSftM •M 
ASTRUS ||

Geriausias skustuvas 
~ Arba gražiname

pinigus n
Jei ant vietos negau- ■

ni, kreipkis j mus 1 
ut S — $i už 10 1

Sempells — 10c.

PRORMK CORPORATION 
mw

Pirmadienis, geg. 23 d., 1932
namų statyba duotų tikrų biznį audimo fabrikų, kuriuos net, vardų ne tik Lietuvoje, — jife
be jokios rizikos, nes dabar! amerikiečiai yra įkūrę. Čia
nepastatytuose vos pradėtuo
se statyti namuose galima vi
sus butus parduoti ir pinigų

svarbu yra tai, kad jau esa
mieji fabrikai suspėjo susida
ryti gerų, pasitikėjimo vertų

3
$30.70

ŽEMIAUSIA KAINA
| VIENĄ IPUSlį 

iš Chicagoa j

NEW YORKĄ
per

NICKEL PLATE 
GELŽKELĮ

Saulės 1’arlo.rius, Poilsio vagonai 
ir patogus paprasti vagonai. 

Valgomieji vagonai.

$23.50 Į NEW YORKĄ
Paprastuose vagonuose ir ta pati 
kaina ryšyje su laivakorte. Pato
gus susisiekimas New Yorke su 
visų Linijų dokais.

i " " L
La Šalie Street Station

Iš Chlcagos 9:45 ryto 12:45 popiet 
11:20 vakare. ,

Į Cleveland 6:15 vak. 10:59 vak. 
7:55 rytų..

Į lluffalo 10:40 vak. 4:00 rytų 
1:55 popiet.

Į New York 9:15 rytų 4:04 vak. 
5:30 rytų.

l)ėl pilnų informacijų pašauk 
Wabash 2780.

žinomi jau ir užsienio rinkoje. 

(Bus daugiau)

PLATINKITE "DRAUGĄ”
mis patikrinti.

Tekstilės pramonė
Lietuvoje jau veikia' keletu

audinio fabrikų, gaminančių j
drabužiams medžiagų, vilnonę
ir šilkinę. Ir vis tiktai dar iki *
šiol kasmet į Lietuvą tebėra' 
įvežama audinių iš užsienio už !
50,000,000 litų. Jeigu audiniui 
importo šiuo tarpu visiškai su-Į 
laikyti ir negalima, tai bent i 
gerokų importuojamų audinių 
dalį galėtų atstoti Lietuvos 
gaminiai. Veikiantieji audinio 
fabrikai dabar turį gražaus 
pelno, bet jie kol kas dar ne 
pajėgia aprūpinti visų Lietu
vos vidaus rinkų.

Amerikiečiams, kuriems rū ' 
pi tekstilinė pramonė, gali bū
ti praktiškiau savo kapitalu ir w. h. Kelly. Asst. g. Pas. Agent 
darbu prisidėti prie jau esamų [ 337 S”- sai.icst.. ciucago, ut Į

Ddicions

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the cssential ele- 
ments for health 
and strength arė 
found in good 
cheese. And all 
the ešsential ele> 
ments of good 
cheėsė ate f o u n d 
in KtaftCheėse.

VASARINĖ EKSKURSIJA į LIETUVA
PER HAVRĄ

IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.

Prancūzų Linijos milžinišku laivu “ILE DE 
FRANCE”. Atlantika perplauks į 5 dienas ir 18 vai.

t v *- KRAVT-PHEN1X 
CHEESE COkPANYVI ■■ ■ I.

Thiš new cheese 
treat

ę

Patentai

Now—Krąft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese navor 
plūs added health qualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar. 
calcium and minerals. Etery one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melta 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

lRAFT
'elyeeta

The Delieiout New Cheese Food
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ŠIEMET PRADĖS STATYTI NEMUNO HIDRO- 
ELEKTRŪS STOTĮ

Nemuno hidr.-elektr. st. sta
tyti jau geg. mėnesį prasidės 
)araošiamieji darbai. Varžy
tinėse numatančios dalyv. šios

žemės pylimą. Vidutinis me
tinis Nemuno hidroelektros 
stoties galingumas sudarytų 
apie 3d,(XX) PS. ir duotų per

iriuos: Šveicarijos, New Yo- metus elektros energijos apie 
180,000,000 KW. vai. Nemuno 
hidroelektros stoties pastaty 
mui reikėtų iškasti žemės a- 
pie 150,(XX) kūb. m. ir suvar
toti apie 50,(XX) kūb. m. lieto

ko, Skandinavų ir beveik vi
sos didesnės pasaulinės l'ir- 

>s. Labai rimtos firmos yra 
e\v Yorko ir Anglų. Be to, 

užsienio bus pakviesti eks
pertai, kurie ištirs visus hi- 
Iro-elektros stočiai statyti ga- 
imumus pagal sudarytą (lipi. 
nž. J. Smilgevičiaus projek- 
ų.

Nemuno hidroelektros sto
nai statyti parinkta vieta ties 
Pajįj^lio vienuolynu, t. y. a- 

■Gįii. oro linija ir apie 
ISlW^Neniuno upe nuo Kau
no. Toj vietoj žemės gruntas 
dėtas molis (Gesehiebelehni) 
r tinka hidroelektros stočiai 
statyti. Upės vaga ten suda-

m

betono su 150 kg. portlando 
cemento vienam kubiniam me
trui, apie 90,000 kūb. m. be
tono su 250 kg. kūb. m. ceme
nto, 36,000 kūb. m. betono su 
300 kg. kūb. m. cemento, 15,- 
000 kv. m. plieno betono 2 cm. 
storio, 3000 tonų geležies, 1 ,- 
2(X) tonų geležies špunto, 2,- 
700 kūb. m. ablicavimui grani-

vidury betono siena tarp 5 ir
ro apie 200 mtr. platumo, be 2 mtr‘ storio ir 15 mtr- aukš' 
to. iš dešinės pusės turi aukŠ- <>io- Pylimui būtų suvartota 
tus krantus ir iš kairės pusės i 69,000 kūb. m. betono su 250 
kiek žemesnius, kur reikėtų j kg. kūb. m. cemento ir apie 

padaryti apie 1,2(X) mtr. ilgio 1500,000 kūb. .molio su smėliu.

Iš dėžinės Nemuno pusės Pa-' gijos KW — vai. savikaina
žaisliu — Rumšiškių vieške
liui pakelti tarp 2 — 3 mtr. 
aukščio, 8 mtr. platumo ir 10 
klm. protai’pyje reikėtų apie 
250,000 kūb. m. molio su žvy
ru panaudoti. Mašinų namo 
pastatymas, 4 po 20 mtr. va
ndeniui praleisti užtvarų įre
ngimas, laivams ir sieliams 
praleisti šliužai, užtvankos į- 
rengimas, junginių su dirbtu
vėmis 5000 kūb. m. talpumo 
namo- pastatymas, hidroelekt
ros stoties tarnautojams na
mo pastatymas ir hidroelekt
ros stoties statybai kelių su
tvarkymas, žodžiu, viena sta
tyba kaštuosianti 25 mik litų'. 
Tačiau 3 Kapla.no turbinos su

būtų skaitoma nedaugiau 2 ce- Į 
ntų. Kaip matome, prie me
tinio elektros energijos 100,- 
000,(MX) K W — valandų suvar 
tojimo jos savikaina su paga 
minimo ir aukštos įtampos t i 
nklo išlaidomis sudarytų vie
nai K\V — valandai apie 6 
cent. Be to, dar duotų chemi
jos industrijos ir visokiems 
sezoniniams darbams pigių <>- 
lektros energiją 80 mil. KW 
— valandų po 2 centų KW — 
valandą.

Tačiau dabartiniu metu ne
paprastai atpigus statybos i 
medžiagai Nemuno hidroelek-1 
tros stoties pastatymas atsi- i

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehill 0617

Res. 6707 S. Arteslan Avė. 
Tel. Grovehill U617

OR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Road 

Vai.: 2-6 lr 7-9 F. M. Ket. #-12 AM. 
Nedėlloj susitarus

Tel. Lafayette 67 93

DR. A. J. JAVOiŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

DENTISTAI
eitų be abejo žymiai pigiau, i 11

visais jų pagelbiniais įrengi-į negu anksčiau nurodytos kai
mais, 3 trifaziniai generato- uos. Nemuno hidroelektros
riai taip pat su visais pagel- • stotis manoma pastatyti per 
biniais įrengimais, tiltas ir už-, trejus metus. Statybos metu 

turėtų darbo apie 3,500 dar-to. 15 kairės Nemuno pus(-.a''varoms aptarnauti įrengimai, 
pylimas 1,200 mtr. ilgio būtu raontažo krana5> ‘ransforma- 
daromas iš molio su smiliu ir itonal lr v,8‘ k,ti a"k5,',s !tam-

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS "•n?

PIGIAUSIAS LIET. G RABORIUS 
CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GKABOEIUS

none Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
I» E N T 1 S T A S 

4v4o bo. AslUanU Avė. 
Arti 47 Street

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandoa: 10 iki *12 ryto; 4 iki 4 po pietų. '

(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge iki S vai.).
Seredomla lr Nediliomts pagal susitarimų.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395J

Ofiso lr Res. Tel. Boui. 6912 Ofiso ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
▼•L: 1-4 ir 4:44-9:49 vai. vak. 

Medilio] susitarus
▼aL: 1-4 lr 7-9 vai. vakare 

Med«Uoj susitarsi

\

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 4469

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Pesidenclja 4400 So. Arteslan Avė 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

C iki 9:20 vakare

Tėl. Ofiso 4050 Res. 9866

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Rezidencija:

3904 — 71st Street 
Nedėliomis ti' susitarus.bininkų. Visos Nemuno hidro

elektros stoties pastatymo iš
laidos, kaip darbo jėga ir k i 
ta vietinė medžiaga sudarytų 

apie 60 nuoš., kurios liktų 
mūsų krašte.

Lietuvos elektrofikacijos 
klausimas yra vienas svarbiau 
šių Lietuvos ekonominio gyve
nimo pagrindų. Šiandien Lie- 

st a tymas bei įrengimas kaš-jtuvoje yra per 120 giluminių J 
luotų apie 45 mil. litų. Įdėto I elektros stočių su bendru nia- 
kapitalo, būtent, 45 mil. litų i šinų galingumu per • 25,000 PS. 
procentai per 25 metus, amor- Šios mašinos pagamina per 
tizacija, užlaikymas, aptarna
vimas, atnaujinimai ir ‘kitos 
išlaidos priklauso eksploataci-

pos elektros energijos perda
vimo įrengimai, žodžiu, mecha 
niškas ir elektriškas įrengimas 
kaštuosiąs 15 mil. litų. Be to, 
žemės išpirkimas ir statybos 
nuošimčiai atsieisią apie 5,- 
090,000 liti}. Taigi visos Ne
muno hidroelektros stoties pn-

fel. Ganai o 12 2

OR, G. I. BLOŽIS
O E N T I S T A s 

2201 West 2znd Street
(Kampas Lcavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredpj pagal sutarti

Tel. Canal 6764 Ras. Republio 6369

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Lr rėčiau neeru kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano • **, • . . ■ , . .todėl kad priklau- darbu busite užganėdinti. , j^S išlaidotus IT Sudaryti) api

Tel. Rooaevelt 2616 arba 2614
2314 W. 23rd PI., Chicago 12 nuoš. nuo įdėto kapitalo. 

Po 25 metų, amortizavus įdė-
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
T6eiefWecana8i S?n4 1439 S. 49 Court, Cicero, HL tam kapitalui, eksploatacijos
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

TEL CICERO 6927

metus elektros energijos per 
30,000,000 KW — vai. Beveik 
jos visos savo mašinų ir tink
lo įrengimais yra primityvios' 
ir neretai sudaro pavojaus 
žmonių gyvybei. Dabartinio 
metu Lietuvoje visokių konce

Boulevard 7589
Rez. Hemluck 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTĮSTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieuų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus 

Ofisas, laboratorija ir X-Ray

2130 VVEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Residencija 2369 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimų

Tel. Cicero 1260

OR. GUSSEN
X-Ray

išlaidos būtų visai minimalės.; sionierių teikiamos elektros e- 1 Val 
nergijos aukšta kaina (už K\V

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me UHaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

► 3307 Auburn Avenue

Be Kauno aukštos įtampos ti- 
Telefonas Yards 1138 nj.|o Nemuno hidroelektros sto

OTiUI PY P MAiRRi , ties aukštos .įtampos 100,000 vi Aitu. r Ii InnLkinn (voltų oro tinklas eitų per Pa- 
Graborius ir Balsamuotojas j nevėžį, Šiaulius, Telšius į Klai
Turiu automubilias visokiems pėdą apie 330 klm. ant 22 mtr.
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRA BORUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooeevelt 7529

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ _

VEDAJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampus 46th 1» Paulina Sta.

Tel. Boulevard 6203-8412

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlS- 

(kal„ mandagiai, gerai lr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

aukščiau geležinių stiebų, ku
rie būtų vienas nuo kito per 
250 mtr. Tačiau Kaune, Pa
nevėžy, Šiauliuose, Telšiuose 
ir Klaipėdoje būtų pastatytos 
paskirstymo stotys. Nemuno 
hidroelektros stoties 30,000 voč 
ltų tinklas tiesiog jungtų Jo
navą — Ukmergę ir Jonavą 
su Kėdainiais, be to, tokio pat 
voltažo tinklas tiesiog jungtų 
Kazlų — Rūdą, Pilviškį, Vil
kaviškį, Virbalį ir Kybartus,

— vai. tarp 1—1.50 lt.) ir nė 
kiek nesuderinta su Lietuvos 
gyvenimo sąlygomis, jos su 
vartojimas yra mažas ir truk
do mūsų pramonei plėstis. Ne
muno hidroelektros stoties c- 
nergija būtų per 2 — 3 metus 
visai išnaudota ir tuo prisi
dėtų prie kultūros pakilimo.

LIETUVIS DEN TĮSTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakaro
Nedėliomis ir Seredomis busi tarus 

4847 W. 14th ST. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
L E N i i o 1 zv S 

Utarliiukais, Kelt ergais ir Subulumls 
2420 W. Alaiųueitc Rd. arti W esteri!

Avu. i'liouu Huniiuuk 7S2S 
Panedėliais, Seredomis ir Fėtnyėiomis 

IH21 So. Haltilutl Street

Tel. Cicero 67 66

MATOMI PAVEIKSLAI 
AKLIESIEMS

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
veikslus, vaizduojančius kokį 
nors judantį daiktą jo pasi
keitimą įvairiuose akimirks
niuose. Toks kaspinas prabė-

o Kazlų-Rūdą su Mariampole. Į tain tikram me-
Nemuno hidroelektros stoties chanizmui po plokštele, kurio-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENT1STAS

1446 S. 49 CT. CICERO 
vai.; 10-12 ryto: 2-6 lr 7-9 vaJt^rs

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt SL Tel Canal 6122

Residencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Tetephone Republio 7868 (

Valandos: 1—8 ir 7—8 vai, vak. 
Nedėlloj; 1Q—12 ryto.

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4645 S. Aslilaud Avė.

Chicago, 111.
Oriau vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedelioiuia pagal sutarti.
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Ueredos 
lr Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero <42. Rez. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 1L ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Telefonai dienų lr naktį 

VIRGINIA 9088

TsL Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Šaradomis po pietų lr Nedėldlanlau 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone: 
Englevrood 4641 
Wentworth 2000

Office Phone 
Wentworth 8004

feniausia ir. Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. x Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jnms visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Kdplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

aukštos įtampos tinklas pra
džioje jungtų svarbiausius Lie 
tuvos miestus, ir jis kaštuotų 
apie 15 mil. litų. Kitus ma-Į

je išplauta skylė; į t$ skylę 
aklasis įkiša savo jautrius pi
rštus — savo akis. Kaspinas 

j juda ne lygiai, bet greitais

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

žesnius Lietuvos miestelius ir >tumtelėjimais, sustodamas,
« dalies kaimus būtų galimaT^yzdzm,, vienu trcčdalm se-

.iataractua. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
aiaa su elektra, parodančių mažiau- 
«ias klaidas. >

Speciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

elektrifikuoti po Nemuno h i- kundės kiekvieną kartą, taip,

droelektros stoties pastatymo 
maždaug per 5 — 10 metų.

kad vienas iš einančių iš eilės 
reljefinių paveikslų būna po

,, . . . . . >kyle ir, išeina po aklojo pirš-
Pagamintai vienai KW —L- v, . ... ., , itais. Nuo to aklasis gauna to-

val. savikaina hidroelektros I.. • ... , . , •kj jspudj, lyg kad po jo pirs-
stoty atsieitų vidutiniškai 3 
centai. Pirmos turbinos, dir
bančios ištisus metus, ir jos 
gaunama energija 100,(XX),(XX); 
KW — vai. skaitosi kaip pa
grindinė nuolatinė metinė tį

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

tais supasi, pav., magnetinis 
rodiklis, arba mosuoja spar
nais paukštis, arba prabėga 
upės jūravimas, — toks pat 
jūravinias, koki mes, matan-
tieji, matome bet kurio ežero,

nergija. Ta energija daugiau- , . • •. . o a r tvenkinio paviršiuje, vėjui pu-
Km niitn vnrln inmo "Svinuno i». v. v

eiant (žinoma, mažesniame di
dume, su smulkesnėmis Įran
gomis), apie kurį aklajam be

sia būtų vartojama šviesos ir 
jėgos reikalams ir jos K\V 
— vai. savikaina būtų skaito
ma ne mažiau 4 centų. Likusi 
elektros energija 80,000,(XX) 
KW — vai. būtų skaitoma ne
nuolatinė, laikina ir ji būtų 
išnaudojama chemijos indust
rijai ir kitiems sezoniniams 
darbams. Šios elektros ener-

tft prietaiso negalima įgyti ai
škios sąvokos. Tie paveikslai- 
kaspinai labai palengvins mo
kytojų darbą, jų darbuose su 
aklaisiais, pavyzdžiui, iš fizi
kos ir kitų gamtos mokslo ša
kų.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECLU.ISTAS<sas-

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 4—4 

Nedėliomis: nuo 14 iki lt.

Ofiso TeL Victory 6893
Rez. TeL Drezel 9191

J«4 neatsiliepia šaukite Central7464

DR.A.A.ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 16—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare. 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir Res. Tel. HEMLOCK 237 4

DR. j. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTES1AN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED ŠTRLET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 4 iki 8 valandai vakare '

apart ftventadlenlo lr ketvirtadienio.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
8 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti

Tel. Hemlook 8700

Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rea. 6428 So. Callforala Avė. 

Taki >-4. 1-8 X. X. Msklrla-t Ketv.

Kapla.no


/

D R A Ū ft/A S 2 Pirmadienis, geg. 23 d., 1932

C H I C A G O J E sidarbavo mūsų brangios vei- 
! kėjos kaip p lės A. Mažeikai- 
itė, M. Laurinskaitė, J. Stug- 
lifltė ir pirm. J. Čepulienė. 

[ Daug tikietų išpardavė darbš- 
| ti rėmėja p. A. Bagdonienė ir 
l kitos, o p. Stugienė prikepė 
grūzdų ir visus pavaišino

Iš viso gegužės 1 d. visoj Lie- “Night Court.“ Dalyvauja bankroto. Tas įstaigas paėmė 
tuvoj buvo iškabinta apie 20įBing Crosby. - l socialistai ir pakeitė miesto
vėliavų ir keturi popieriniai i United Artists teatre rodo-1 įstaigomis. lakusios įstaigos- 

ma “Letty Lynton.” Yra tai Į pagaliau pranešė, kad jog ne, 
įspūdinga drama. gali išsimokėti mokesčių ir bu?

McVickers teatre rodoma uždarytos. Savo keliu miesto 
“’rtie Doomed Battalion.“ valdvbog iždas ėmė tuštėti.

savo pusės žadėjo pagelbėti.
Beje, programo vedėja kuo

pos vardu pasakė atsisveiki-
West Side.— Gegužės 15 d. ninių buvusiai s-gietei p. V. 

parapijos salėj M. S. 55 kuo- j Butkienei ,kuri* kitų mėnesį 
pa buvo surengus įvairų va- vyks Lietuvon. P. Butkienė 
karų, kuris žavėjo susirinku- [ taip pat tarė savo atsisveiki- 
sius. Šį kartų ypatingai mūsų i iiio žodį.
jaunanietės buvo gražiai pa- i Programų baigė didysis sų 
siruošusios programui. Visa , jungiečių choras, vadovaujant 
muzikalė dalis buvo jauname- p. J. Brazaičiui; padainuota 
čių pirmininkės Fidelijos Jas- , keletas naujų dainų. Bravo, s- 
nauskaitės paruošta. Reikia tės; nepasiduokit savo dukre- 
džiaugtis jos gabumais ir ta-|lėms!
lentų. Linkėtina jai išaugti ; Jaunameeių pirm. ir jų cho- 
gera vadove muzikos srityje, ‘ro vadovė F. Jajmauskaitė pa- 

Visų pirma programo vedė- sakė ir gražių kalbelę, prašy- 
ja kp. pirm. ir “M. D.” re- dama mamyčių leisti savo dūk 
daktorė S. Sakalienė pranešė,-, relėms rašytis prie jauname- 
kad šis vakaras skiriamas Mo čių.
tinos dienai ir sykiu Moterų , Vakaro komisijoj gražiui 
S-gos vajui. Įdirbo: S. Balčiūnienė, M. Ai-

Po to, atvaidinta “Čigonės tutienė; jos ir užkandžių pa- 
atsilankymas. “ Čigonės rolę gamino lošėjomis.
lošė F. Jasnauskaitė, o Rožės Veikalėlius pamokino lošti 
— I. Budaičiūtė. Abi lošėjos p. lg. Sakalas. Džiaugiasi sų 
lošė ko geriausiai ir visus iki jungietės gražiu vakaro pro- 
soties prijuokino. [ gramu, o, be to, gal, dar i*r

Pijanu solo skambino Aldo - Į pelno turės.
na Sakalaitė ir Katrytė Bal- • , Kitas pirmiau įvykęs 
čiūnaitė. Lankstūs abiejų pi- ■ vakarėlis
janisčių piršteliai patiekė gra ' Gegužės 10 d., po trumpo je’ vakare P® Pamaldų. Visi; ti jos sienos pastebėjo einantį 
zics muzikos. Į kuopos susirinkimo, įvyko są-

Jaunamečių choras, vado- Jungiečių savybės vakarėlis 
vaujant F. Jasnauskaitei, pa- Motinos dienai pagerbti. klausyti prie labdarių, nes la- j laikyti. Jis tačiau, pametęs
dainavo “Ehu ant šio svieto,’’ Dalyvavo skaitlingas sųjun- ^dariai dirba šventų darbų. skrybėlę ir ryšulį, vėl grįžo į 
“Paukšteliai“ ir “Vasaros gieeių būrelis, o kai kurių net X Gegužės 19 d. mirė Kot-

GRAŽUS SĄJUNGIEČIŲ 
VAKARAS

plakatai.

Prieš gegužės mėn. 1 d. kri- 
minalinė policija padarė kra
tas pas žymesnius komunis- j Nepaprastai įspūdingas veika- 

X. Y. Z. Į tus. Dvylika žmonių suėmė. į las.
Kaip ir kas metai, taip,ir! Tivoli teatre rodoma “This

GEGUŽIS MĖN. 1 D, VI- I šiemet Kauno komunistai iš į d,e Night. Smagi kome-

su UEimĖ mw tlX«" —, Si**----
VISU RAMIAI j Demonstracija turėtų būti ties j

. į Malėtų ir Aluntos gatvėmis

RKO TEATRUOSE

Fihpuuetė Maria Augustu. T„ .. torius Kauno laikraščių na Mascaro, gimusi be rankų,1
rašo koja.

Palace teatre šiuo svkiu ro-
Kriminalui policijos direk l'T*“ k°'.Onij<,S doma wikalas ‘Man

ko vakar^ va • ^omumstai ti- Dobdamas taipgi smagus vo- j

pasidarė daug skolų. Socialis- 
»ų valdyba atsisuko prieš sa
vo tų finansinį diktatorių. E- 
mė jį kaltinti už finansinius 
nepasisekimus. Tad Breitner 
atsistatydino. Paskiau jis su
tiko dar keletu mėnesių pa- 

j lūkėti, kad būti socialistų val
dybos iždo susmukimo lifldi- 
dininku.

respondentams apie gegužės 
mėn. 1 d. papasakojo štai kų:

kėjosi, kad jiems pasiseks sla- devilius. Dalyvauja Moran .f SOUTHWEST LANDLORDS
ptai surinkti kiek žmonių ir Mark — The Two Black Cro-

—i--Stt diena visoj Lietuvoj pra- “tžygiuoti Ukmergės plentu w8 ir daug kitokių nepapras- 
ie-lėio bihfli lk‘ Lttl8ves ak'3OS- r“' '» margnmynij. Bus Singerio

ciau vos bepradedančius rink- Midgets, kurie duoda “The
Gegužės 15 d. Motinos die-1 įj0 |abai randai. Komunistai 

nos minėjimo iškilmėse Cice jneį 
r

ASSOCIATION 
2848 West 59th Street

Metinė mokestis $L
nos minėjimo iškilmėse Lice i net įr literatūros visai nedaug , . . ... . I Greitas patarnavimas^B
ioj 55 kp. sų jungietės labai teišplatinę .Tai įvykę dėl dvie ? fVa. juosius usimos Bigerest ntt e ow on je nemokančių rendauninl
gražiai pasirodė. Garbė tebū- jų priežasčių .Viena priežastis (ns^raci-1°8 dalJv,as ~ ’8 *th’ r Dvnfinm* mm

- - r viso apie . porų dešimčių žmona jums už tai, kad mokate esanti tojį, kad yra išardytas State — Lake teatre rodo-
vieninaHi dirbti i i r a ka- i-a a- ' -y mų — kriminaline policija si ma “States Attorney,” kur\ įemngai dirbti. kebas atgabenti literatūros jš - . , . , . * . , . . _ k

T. r»nti ' v • • T. a«ie, dar nepasiekusius sutar dalyvauja John Barrvmore.Ta pat, o n, k,ton panūs. Ine .. Demonstrantai:

TOWN GF LAKE
įtuvoje komunistai dabartiniu 
įmetu neturį spaustuvės. Iš 
i balandžio mėn. 29 į 30 d. nak-

tos vietos.: z
— daugiausia žydukai vaikė
zai. Vadinasi, nei demonstru-

SOCIALISTU VALDYBA 
PRIĖJO LIEPTO GALĄ

X Labdarių Sąjungos 1 kp. ftį pasienio policija tarp Ra-1 ** k°n‘U"
mėnesinis susirinkimas jvyks moniškių ir Slavikų (Šakių j .
gegužės 23 d. parapijos salė- J apskr.) ant Lietuvos Vokie- Gegužės mėn. 1 d. Kaune 

Tilnianso salėj socialdemokra-

VIFaNNA, Austrija, geg. 21. 
—Po didžiojo karo šį miestų 
apvaldė socialistai. Būk tai

.................................... . . - - a • k a * 1 -a- , a darbininkų naudai jie visasnariai prašomi susirinkti. 'žmogų, kuris nešėsi ryšulį. tai buvd sušaukę mitingų, liet mje{do 
• X Visiems patartina pri- Policija šį žmogų norėjo ,su-

TEL. PROSPECT 5650

Turime žmones sutinkančius 
skolinti pinigus ant A-l pir
mų morgičių nuo $500 iki 
$5000. : '

F. J. KLE1SNER & CO,
2848 West 59th Street

Tel. Prospect 5650

naktys.“ Dainavimas taip vi- ir kiti šeimos nariai. Vado- ryna Dargevičienė, daug me-
Vokietijų. Pasirodė, kad ry
šuly buvo apie 10 klg. komu-

įr jis praėjo visai ramiai.

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

Chicagos teatre dabar rodo-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099
Mes pennufuojanie pianus

įmones ir visas priva
tines įstaigas prislėgė dide
liais mokesčiais. Savo iždinin
ku jie pasirinko Hugo Breit- 
ner’į. Šis socialistų valdybai
diktavo, kas tari būt daroma ,irnHų„‘s kito^„s da|vl:„s. 
darbininkų naudai. Jis pakasiems patiko, kad choras buvo vaujant kp. pirm. išpildyta ir ty gyveno ant Town of Lake 'matinės literatūros. Įdontu K----  (

vėl atšauktas. , [gražus programas. Gražių lin ir priklausė prie visų bažny-! tab kad šiosJUęratfiros dalis [aia Pavei_s 88 u a- ^au ėmė skaitytis finansiniu ^U‘ patarnavimas yra
Elena Klikunaitė ir Irena kėjimų sųjungietėms pareiškė tinių draugijų. A ! buvusi skirta Klaipėdos kraš- ly^^ ^-on Novarro ir diktatorium. Plė. greitas, geras ir nebrangus.

Budaičiūtė labai sutartinai pa rėmėjai: J. Brazaitis, J. Krot- X Apolonija Kasmauskienė tul~ šiek tiek tačiau literatu- I Madge Evans, la! yra pavei- mokegžiaig jis prista. • Mes pervežame daiktus 1.
dainavo porų duetų. Eleonora kus, M. Jasnauskas, A. Aitu- su sūnum Petru persikėlė į ros k^unistai išplatino. Dau- p la* lS stadėntlĮ ̂ vemrn£ ,tė daug namų socialistų sekė- Ir I kltus miestus.
Lekavičiūtė gražia: paskambi tis, J. Dobrovolskis, Ig. Saka- naujų vietų (4508 S. Paulina gausia išplatinta Pilviškiuose ru_vviOTrin P airbin -iam8 darbininkams ir būtus

- apie 140 egz. Kitose įvai- na8’ dlrbdamas Pheno d,rbtu
riose vietose p©> 5—2 egz. Ta
,Čiau buvę platinamos senos.
dar 1928—1929 m. gegužės 1 - *
dienai skirtos proklamaciįo.-. Oriental teatre rodoma i RAKANDAI — PIGIAI

no solo pijanu. pas ir gerb. klebonas kun. J. St.). Jais rūpinasi labdariai
Irena Aitutytė ir Fidelija Mačiulionis. Iš sųjungiečių Į Labdarių 1 kuopa širdingai

Jasnauskaitė žavėjančiai pa- ' kalbėjo, Maziliauskienė, Aitu- dėkoja p. A. Stulgiui už per
dainavo porų duetų. ,tienė, Balčiūnienė, Labanaus- mufavimų dykai ir pp. Sudei-

Programo vedėja S. Saku kienė. Kalbų tarpais jauname- kiains už rūpinimusi vargšais, 
lienė ilgesne kalba papasai.o- tės atliko muzikalę programa, ir už nuoširdų pasidarbavimų.!

Dainavo choras, skambinta pi Prieteliai prašomi aplankyti Į 
janu ir dekia-auotu. Vadovą- Kasmauskienę.
vo F. Jasnauskaitė. : x Gegužės 29 d. važiuosi- Į

Gabios šeimininkės Liuke- nie į “Draugo“ piknikų Vy-

1 jo apie M. Sųjuugos jaunaiMc- 
čių skyrių ir kvietė visas :n :•

- gaites j jį rašytis.
Paskui sekė kita komedija

“Kūmutės.“ Dūdos rolę lošė: vičienė ir Sinevičienė pagami- tauto parke ir kartu pastuinė- 
A. Kazlauskas, Dudienės — no skanių užkandžių. sinie p. V. Stancikų su “šipu“
J. .Žebrauskiūtė, Jonuko, Du- Vakarėlis praėjo labai link- į Lietuvų.
dų sūnaus— Pranytė Cibuls- sinai. , X Gegužės 18 d. parapijos
kaitė, Gabrienės <— A. Saka | Kuopa yra nutarusi suruoš- selėje įvyko Šv. Kazimiero 
laite, Ožienės — V. Petraity- ti porų šeimyniškų išvažiavi- Ak. rėmėjų 1 sk. kauliukų 
tė. Rugienės — B. Masnlskai- h'Ų- E<> to„ susirinkime nutar- žaidimų vakaras; pavyko. Bu
te, Stogienės — E. Lekavieiū- ta pasidarbuoti metiniame pa vo laimėtas radijas, kurį au
te, Tautienės — L. Dobrovois- lapijos piknike, prie tokio dn kojo Peoples Furniture Co.
kytė, Onos sajnngietės — K. rbo, prie kokio paskirs klebo- Dovanų laimėjo p-lė V. Jan-
Balčiūnaitė, Daktaro—,1. K u- nas ir par. komitetas. kiūtė. Daug tam vakarui pa-
likauskas. ' ,------------------------------------------------------------------- - 1

Visi lošėjai gabūs ir viri i ,ll,lll,li,,l,l,l,l,,,","lll,ll,l"lllli,li,lillil,tlc']lllllilllll,lll,llllllllimilllll,llll,ll,ll*l 
pagyrimų. Ypatingai visų dė- §
mesį traukė Dūda >su Dudie- 5 
ne, Gabiienė ir Tautienė. Tai 
buvo tikri kūmučių tipai. B-ra 

z vo, lošėjoms!
Toliau skambino pijanu 

Joana Zebrauskaitė, kuri ne 
tik lošti moka, liet ir gražiai 
skambina.

Atvykusios viešnios iš Ci
cero Mot. S. centro vald. na
rės vicepirm. V. Petrošienė ir 
rast. M. Vaičiūnienė pasakė 
gražias prakalbas. Kalk'jo = 
taip pat ir viešnia M. K. 21 5 
l^Į). narė p. M. Paukštienė ir 
vietinės kuopos raštininkė, o 
UI. valst. direktorė p. R. Mi 
zrliauskienė taip pat pasidali
nt savo mintimis. Ant galo 
kalbėjo gerb. klebonas kun. J.
Mačiulionis, skatindamas sn- 
jungietes prie darbo, kad ga
vus daugiau narių, o pats iš 1

Perkam Lietuvos Ronus
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 

juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100 
bonus su kuponais.

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levid- 
llian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar 

,kini ir tikslingai parūpinam. /
Z

Siunčiam pinigus į Lietuvų per 18 metų ir niekam 
nei centas nežuvo.

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne- 
jutlomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telepbone YARDS 0145
šįiiimuiiiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiftHiHiiiiv

vėj sumanė eiti į trtukslus, įs
tojo į universitetų ir labai pa
sižymėjo.

jiems pigiai nuomavo.
Dideli mokesčiai ' daugeli

privatinių įstaigų privedė prie

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec-

NUPIGINTOS LAIVAKORTES
20%

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą 
aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar j 
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
žiuoti j Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau 
laiką praleisi.

šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
P rmojl ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽĖS 
28 D., į Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. 
Antroji ekskursija Iš New Yorko išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j 
Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Iš NEW YORKO 3-ėla klesa j Klaipėdą .... $75.50
{abipusi.............................. ....................... . $125JO
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko 
neskaito — patarnauja veltui.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis 
dienomis- ,

Gegužio—May 28 d.—FREDERIK VTII “DRAUGO“ 
EKSKURSIJA

Birželio—June 3 d.—ILE DE FRANCE 
“ 3 d.—ILE DE FRANCE

“ “ 7 d.—BREMEN
“ “11 d.—PARIS

16 d.—FRANCE, “Draugo“ ekskursija. 
18 d.—UNTTED STATES

Liepos 9 d.—ILE DE FRANCE
Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM

99
99

Išvažiuodami J Lietuvą, visai pi- . .
J riai parduodame rakandus—du nau- tOHUS dėl judoilllj paveikslų- .»i_i "Di/» D/\onk * e - f • . .rodymo, kainos labai nupigin 

tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI. 

Tel. Hemlock 8380

Blg Bonch’ji pečiai, geras radi o 
i Ir tt.

2012 CANALPORT AVĖ.
! 1 -mas aukžtas

T0WN OF LAKS
Parsiduoda aiskryminė (“Su- 
gar Bowl“) labai prieinama 
kaina. Biznis išdirbtas randa
si lietuvių centre arti bažny
čios ir mokyklos. Atsišaukit:

4513 80. WOOD ST.
Išvažiuodamas į Lietuvų vi

sai pigiai parduodu rakandus.
Greit atsilankykit.

4828 W. 15th STREET
2-ras aukštis 

CICERO, ILL.
1 AUTOMOBILIŲ MEKA 

NIKAS Nainy 8tatymo . Kont rak tonus
sutinka pataisyti, arba Jums padėti mala ii (vairiausius namus prieinama
juąy namuose, ui pusę kainos, negu kaina
garadiluje atsieis. Reikale pašaukit: o n a t TiPrvovtt a a irT3

, TEL. I.AFAYETl-E 1S2». 7151 S. CALIFORNIA AVĖ.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

PSl ifermusios rųfties 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GRF.F.N VALLEY 
VKOOUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 80. PAVI.INA STREET 
Tel. Boulevard 1389

{VAIRUS KONTRAKTOl

BARGENAS
Modernlikas namas dvejų pratey- • 

venlmų po 6 kužnbarlus, su vėliau- | 
sials įrengimais. Dviejų karų gara- ’ 
džius; gražioj apylinkėj, 6142 South | 
Falrfleld Avė. Kainavo f 16,000 da- ! 
bar dėl svarbios priežasties atiduodu ! 
už 612,800 Pamatyk tuojau. 
__________ REPUBLIC 1698 ____

PARPI. O r. AM IR MAINOM

M. ZIZAS

Telefonas Hemlock 6626

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMUI STATYMO KONTRAK-

• TOKIUS
6504 S WASHTENAW AVĖ

ATY DAI
RAMŲ SAVININKAMS

Karmas naynua. lotus Ir visokius ’
Ūkinius visose valstijose. Mes turi- ! 
me dldel) pastrlnklmg. Norintieji pi- >

" malevuoju kam
Real Estate Vedėjo.

J. NAMON FINANCE CO.
•755 Nn. Westem Avenne

I VASARNAMIS
(Pasirenduoja arba parsiduo
da vasarnamis Delevan, Wis. 
prie pat ežero, tiltelis ir lai
velis. Renda ir pardavimo kui 
na pigi.

JUOZAS JUSEVI6IUS 
1418 Ruse Avė., Rookford, III.

r

barius, už darbų atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau 
kaip kiti. Popierų knygų, tu
riu šių metų mados. Pristatau 
į namus išsirinkti. Kad ir pa
tys darysit, vistiek popieras 
galiu pristatyti ant reikalo 
C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS
1619 S. 48tb Ct., 2ros lubos 

Cicero, Dl.

V
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